
 
ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ JEDNOTLIVÝCH AREÁLOV 
 
AQUAPARK  
 
Potreba pitnej vody – maximálna hodinová      43,44 l/s 
Potreba termálnej vody pre bazény – celoročná prevádzka 
20 840 m3/rok 
Potreba užitkovej vody pre bazény – letná prevádzka 
11 126 m3/rok 
Potreba užitkovej vody pre prevádzkové účely 
2 120 m3/rok 
 
Tepelný výkon na vykurovanie   400 kW 
Tepelný výkon na vetranie   750 kW   
Tepelný výkon na prípravu TÚV   500kW 
Tepelný výkon na dohrev vody v bazénoch 550 kW     
Spolu      2 200 kW   
 
Elektrická energia – inštalovaný výkon  815 kW 
Predpokladaný maximálny súčasný odber 490 kW 
 
Inštalovaná spotreba plynu   230 m3/hod 
 
WELLNESS CENTRUM 
 
Potreba pitnej vody – maximálna hodinová 7,68 l/s 
Potreba termálnej vody pre bazény – celoročná prevádzka 
20 840 m3/rok 
Potreba užitkovej vody pre bazény – letná prevádzka 
11 126 m3/rok 
Potreba užitkovej vody pre prevádzkové účely 
2 120 m3/rok 
 
Tepelný výkon na vykurovanie   800 kW 
Tepelný výkon na vetranie   630 kW   
Tepelný výkon na prípravu TÚV   70kW 
Tepelný výkon na dohrev vody v bazénoch 820 kW     
Spolu      2 320 kW   
 
Elektrická energia – inštalovaný výkon  900 kW 
Predpokladaný maximálny súčasný odber 550 kW 
 
Inštalovaná spotreba plynu        210 m3/hod 
 
HOTEL A KONGRESOVÉ CENTRUM 
 
Potreba pitnej vody – maximálna hodinová 19,98 l/s 
Potreba užitkovej vody pre prevádzkové účely 1 260 m3/rok 
 
Tepelný výkon na vykurovanie   900 kW 
Tepelný výkon na vetranie   990 kW   
Tepelný výkon na prípravu TÚV   300kW 
Spolu      2 150 kW   
 
Elektrická energia – inštalovaný výkon  1 085 kW 
Predpokladaný maximálny súčasný odber 660 kW 
Kapacita náhradného zdroja   250 kVA 
 
Inštalovaná spotreba plynu   320 m3/hod 
 
GEOTERMÁLNY VRT 
 
Potreba termálnej vody z bazénov oboch areálov 
s celoročnou prevádzkou je:  
63 525 m 3/rok, čo je 2,04 l/s pre letné i zimné obdobie.  
 
Prebytok povoleného odberu vody z vrtu je: 
- leto 17,96 l/s 
- zima 12,96 l/s. 
Využitie tepla z geotermálnej vody – možnosti: 
- Médium pre prípravu TÚV  
ochladenie zo 48,5ºC na 38ºC, zima – 567 kW, leto  – 785 kW,   
- Médium pre denný dohrev vody vo všetkých bazénoch 
z 48,5ºC na cca 30ºC  a následný predohrev TÚV s ochladením 
média z 30ºC na 15ºC a dohrevom TÚV plynom.  
Rovnakým spôsobom bude využité i prebytočné teplo z 
napúšťania a dopĺňania bazénov s termálnou vodou – 
ochladenie vody zo 48,5ºC na 30ºC. Zima, leto – 998 kW. 
Spôsob rozdelenia tejto energie medzi areáli bude určený 
v rámci prípravnej dokumentácie. 

 


